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 HOTARÂRE 
privind aprobarea de catre Consiliul Local al Municipiului Bacau a 

documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Managementul Integrat al Deseurilor în Municipiul 

Bacau si în localitatile limitrofe municipiului” 

 
Consiliul Local al Municipiului Bacau 

Având în vedere: 
ü Prevederile art. 40 alin.(1) din OUG nr. 45/2003 aprobata prin Legea nr. 

108/2004 privind finantele publice locale; 
ü Prevederile HGR nr.158/2005 privind constituirea, stabilirea 

componentei si competentelor Comisiei de autorizare a împrumuturilor 
locale; 

ü Prevederile Memorandumului de Finantare aprobat de Comisia 
Europeana si Guvernul României privind masura ISPA RO2004/ 
16/P/PE/007 

ü Referatul nr. 24 701/21.06.2006 înaintat de Serviciul Implementare 
Programe 

ü Expunerea de Motive a Primarului Municipiului Bacau.  
În baza dispozitiilor art.38(2),  lit.,,m” si art. 46(2) din Legea nr. 215/2001, a 

administratiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H o t a r a s t e: 
 
Art.1.   Se aproba documentatia tehnico-economica pentru obiectivul de investitii 
„Managementul Integrat al Deseurilor în Municipiul Bacau si localitatile limitrofe 
municipiului”, care cuprinde 3 volume, conform anexei nr. 1  care face parte 
integranta din prezenta hotarâre,dupa cum urmeaza : 

- volumul 1 - Master Plan si Studiu de Fezabilitate 
- volumul 2 – Analiza Financiara si Institutionala 
- volumul 3 – Studiul de Impact asupra mediului 

Art.2.     Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„Managementul Integrat al Deseurilor în Municipiul Bacau si localitatile limitrofe 
municipiului”, prezentati în sinteza, astfel : 

• Valoarea totala : 20.000.000 Euro 
• Durata de realizare : 2006-2010 
• Esalonarea investitiei :  

o Anul 2006       200.000 Euro 
o Anul 2007       2.575.000 Euro 



o Anul 2008  6.105.000 Euro 
o Anul 2009  9.750.000 Euro 
o Anul 2010  1.370.000 Euro 

 
• Capacitati : 

o Închiderea vechiului depozit în suprafata de 7,5 ha 
o Deschiderea noului depozit în suprafata de 32 ha 
o Selectarea operatorului prin parteneriat public privat 

 
• Sursa de finantare 

o 15.000.000 Euro – fonduri nerambursabile din programul ISPA 
o 5.000.000 Euro – credit BERD, contractat de Consiliul Local al 

Municipiului Bacau 
 
 

Art.3.  Cererea si documentatia pentru contractarea împrumutului extern împreuna 

cu o copie a prezentei hotarâri va fi înaintata Comisiei de Autorizare a 

Împrumuturilor locale din cadrul Ministerului Finantelor Publice pentru examinare si 

autorizare, conform HGR nr. 158/2005, privind stabilirea componentei si 

competentelor Comisiei de Autorizare a împrumuturilor locale. 
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